
صباحًاحصاء حٌاتً درجات السعً النهائً لطلبة المرحلة الثانٌة

35الدرجة من االسمت

25اثٌر علً محٌرٌث خضٌر  الصالح1ً

27احمد صالح حسٌن بناي السكٌن2ً

25احمد قائد لفته عبد العباس3

22احمد كيالن عبدالقادر احمد االحمد4

18ادٌان حسن عبد الخالق مجٌد5

25اسراء عباس صبٌح حمزة الناصر6

17اسراء نعمة عبود نعمة الهالل7ً

31اسماء احمد مردان صٌهود السبتً 8

22اسماء عبد الحسٌن ٌونس حٌدر 9

44اطٌاف سعود حرٌجة راضً الحجاج10

20االء كاظم قادر دروٌش المالك11ً

25االء منصور جواد عامر البطاط 12

25امنه ناصر حاجم ماجد العٌدان13

25امٌر حسٌن علً انتٌشون النعٌم 14

23انعام لطٌف عبد الكرٌم 15

18اٌات قٌس رحٌم ظاهر 16

28اٌالف عبد الكاظم محمد جاسم  المالك17ً

29اٌالف غانم محمد سوٌد السالم 18

25اٌناس سلمان نجم عبد هللا العامر19

20أبتهال علً مهجر فهد  المطر 20

21أسماء إسماعٌل جابر خرٌبط21

20أٌمن عبد الكاظم سعود رخٌص ا22

20بارق جاسم طوفان مهوس23

26بتول فاضل جودة نعمة المالكً 24

17جعفر صادق مجٌد كرٌم كرٌم 25

23حاتم طاهر دفتر جثٌر الصالحً 26

27حبٌب ومٌض كاظم معتوك الهوٌشم27

17حسن حمٌد جاسم راشد الصاف28ً



37حسن عبد الكرٌم موسى حسن 29

31حسٌن فاضل صبٌح عبود الحمد30

18حمٌد ناصر مكصود 31

30حوراء عبد هللا سعٌد32

19حٌدر اسعد فرهود محً الشرٌفً 33

25حٌدر قاسم مرزوك حسٌن الشاوي 34

20خدٌجة صدام راضً حمود البٌضان35ً

28دعاء جاسم بدر شرهاب الكاطع36

25دعاء خلٌل ابراهٌم حسان الالمً 37

25دعاء عبود منصور عبود جبر 38

29دعاء مزهر عبد خشجوري المخٌلف39

26رحاب منتصر حافظ نعمة العبٌد40

31رسل توفٌق شاكر مهدي العل41ً

19رسل شاكر محمود خلف42

18رقٌة عودة عبد االمٌر مهدي البوحسٌن 43

29رهام حامد  مكً حمٌد الحمٌدي44

23روان رسول حسٌن محمد المالك45ً

25زهراء عماد عبد الحسٌن بددر الموسوي 46

27زهراء قصً عدنان طالب الغالبً 47

25زهراء مازن حمٌد شهاب العامري 48

31زهراء مؤٌد رحمن جبار السعٌد 49

18زهور رعد ابٌد خرٌخت الحزام50

19زٌنب اٌاد موسى هزاع العبودي 51

18زٌنب حسٌن صبري 52

28زٌنب زكً عباس علً المشعل53

27زٌنب شوقً  ضمد سوٌد الجاسم54

27زٌنب عادل خشاله عبود البوحلوه55

29زٌنب عبد العالً حسٌن دانك العبد السٌد56

32زٌنب عبد الهادي ثجٌل عبد الرضا 57

25زٌنب عدنان هاشم جاسب السعد58



35سارة عبد الحسن كرٌم محسن الحلف59ً

26سبأ عادل جبار جاسم السلمً 60

27سجى كرٌم شهٌد فضالة الفضل  61

30سحر فاخر سالم حسن الجراح 62

25سلمى عبد الحسٌن  داود عبد هللا 63

23سها حسٌن عباس محمد العنبكً 64

24شكران عبد السالم عباس إبراهٌم 65

-صادق امٌن حسٌن حمزة 66

10صادق جبار علً محمد67

23صالح عبد الدائم جبر كرٌم القناص68

27طٌبة صالح عبد مهجر الفهد 69

28عباس نور سالم خاجً  الموسوي 70

25عبد الغفار ناجً هاشم71

23عالء حازم عبد الحسٌن عبد هللا العلً 72

17علً امٌن حسٌن عجرش المٌاح73ً

23علً جبار مناحً معتوق عباس 74

17علً حمٌد حنون حنش الصالحً 75

31علٌاء حسٌن عبد الصاحب حبٌب السٌامر76

34علٌاء داود سالم فالح المنصور77

25فاطمة ابراهٌم كاظم عشار الساعدي 78

25فاطمة بدر محمد عبد هللا بسٌود79

33فاطمة حسٌن ٌونس عبود الحلو80

35فاطمة مهدي ابراهٌم شمخً السواد81

27فرح عماد جابر حسن الموسوي82

23فردوس حلٌم شرشاح السعٌد83

8725قطر الندى مصطفى شاكر  84

17محمد عبد الحً هادي 85

15محمد عبد هللا جارح كبٌش البخٌتاوي 86

26محمد عزٌز زبون عذاب الكرٌماوي 87

27محمد كطامً طاهر حاتم  الشنٌن88



24محمد هاشم عدنان موسى الكاظم89

29مروه عبد احمد شلش حمود السماري 90

30مرٌم ثابت عبد الحسٌن محًٌ السلما91

26مرٌم علً طاهر حاتم الشنٌن 92

18مصطفى احمد ناصردوٌج االسدي93

28منال محمد زبون حمٌد محمد94

17منتظر وضاح هاشم ٌاسٌن الحلو95

25منى قٌس حمزة فالح 96

19موسى نمنم حاتم عسكر السراي 97

27مٌالد فائق  عامر فرهود 98

33نبراس علً  عبد الحسٌن ناصر  99

27نجوى اقدام لطٌف مجدي االماره 100

31نرجس طالب جبار علً المعبراوي 101

26نرجس كاظم جلوب عباس الجباري102

26نشوان احسان عكرف ٌوسف103

31نور الهدى مصطفى شاكر حمد السعٌد 104

26نور حسٌن نعٌم موسى  السواد105

24نور عارف ٌعقوب عبود المحسن 106

29نورا باسم دوسر عودة الطائً 107

27نوره بشٌر خٌر هللا جاسم الحماد108

30هدى محمد كاظم حسٌن علً الحجاج109

27هدى منعم خرباش سلمان المسعود 110

24هيثم يوسف داخل 111

24ٌوسف حسن حاتم دٌنار الفرحان112

السعً السنوي النهائً لطالب العبور ت

22محمد علً سعٌد1

26علً جعفر مجٌد2

22علً ابراهٌم حمٌد3

22ٌوسف خلٌل عبد الجلٌل4



21حوراء مرتظى محمد5

21محمد شاكر علً 6

28هدى جبار خمٌس7

25امال مؤٌد فٌصل8

26سجاد زٌن العابدٌن حسٌن9

22زهراء منصور ماطور10

20علً رزاق ربٌع11

25زٌن العابدٌن علً تفاك12

20مرتظى رزاق بدن13

20حسٌن عبد الرحمن هاشم14

21حوراء عبد العباس 15

20زٌنب فرحان عبادي16

25رحاب حسٌن خلف17

32رسل عباس ثامر18

24والء رافع هٌلً 19

25هدى  محمد اسماعٌل 20

22فاطمة عبد الحلٌم عبد الكرٌم21


